1. UWAGA!!! PRACE DOMOWE WYSYŁAMY NA ADRES: muzyka.sp10@interia.pl
PRACĘ DOMOWĄ PROSZĘ WYSŁAĆ NA PODANY ADRES W FORMIE ZDJĘCIA LUB SKANU.
WSZYSTKIE PRACE DOMOWE ORAZ ZADAWANY MATERIAŁ NALEŻY OPISAĆ PODPISUJĄC PLIK
KLASĄ I NUMEREM Z DZIENNIKA SZKOLNEGO. PRZYKŁAD:
VA NR1
2. PROSZĘ DOPISAĆ IMIĘ ORAZ PIERWSZĄ LITERĘ NAZWISKA UCZNIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUZYKA: klasa 5
TEMAT: Gatunki i style muzyczne - klasyfikacja gatunkowa muzyki oraz style
muzyki młodzieżowej.
NOTATKA:
Muzyka w XX wieku
Muzyka w XX wieku zaczęła rozwijać się w wielu kierunkach co zaowocowało powstaniem
nowych nurtów i gatunków muzycznych. Jednym z podstawowych, ściśle związanych z rozwojem
mediów, był nurt muzyki młodzieżowej. Źródeł jej powstania szukać możemy przede wszystkim
w muzyce bluesowej, jazzowej i folkowej, a początki jej sięgają II połowy XX wieku. To właśnie
wtedy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej takie gatunki jak: rhythm and blues, rock and
roll i country, podbijały serca publiczności. Nowe prądy artystyczne szybko przedostały się na
kontynent europejski. Zmieszanie się kultur (amerykańskiej, europejskiej i z innych zakątków
świata) spowodowało rozwijanie się nowych stylów muzycznych, związanych z konkretnym
odbiorcą – młodzieżą. Obecnie wyróżnić możemy kilka najpopularniejszych stylów muzyki: rock,
pop, reggae, disco, rap, muzyka elektroniczna.

Gatunki muzyki dzieli się według wielu różnych kategorii:
1. Ze względu na jej przeznaczenie wyróżnia się np. muzykę filmową, sceniczną (teatralną,
baletową, operową, operetkową)
2. Ze względu na ilość użytych instrumentów i głosów wokalnych stosuje się podział na
muzykę solistyczną (gdy gra solista) i zespołową (gdy bierze w niej udział wiecej niż jeden
wykonawca), w tym kameralną (od dwóch muzyków) i symfoniczną (z udziałem orkiestry
symfonicznej)
3. Ze względu na społeczne warunki uprawiania tej muzyki: kościelna, ludowa, dworska,
miejska itp.
4. Ze względu na uwarunkowania geograficzne i kulturowe: europejska, amerykańska itp.
5. Ze względu na styl i technikę dźwiękową: renesansowa, barokowa, jazzowa, popowa, hiphopowa, heavy-metalowa, punkowa itd.
6. Ze względu na jej cel: artystyczna (zwana też „klasyczną”, „poważną”, zapisywana i
przekazywana za pomocą nut), popularna (przeznaczona dla masowych odbiorców,
przekazywana za pomocą środków masowego przekazu - radia, telewizji), tradycyjna
(„ludowa”, „etniczna”, przekazywana drogą ustną)
Praca domowa: proszę przyswoić wiadomości z lekcji.

